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Empresa familiar

31 anos de existência

Foco nos Açores 

Ligação do turismo à ciência e educação

Promoção da cultura açoriana

Ligação à comunidade

Sobre a Futurismo



MAR ESCRITÓRIOS TERRA

Equipa permanente de 50 pessoas. Várias nacionalidades.
Funções diversas desde biólogos, guias, skippers, vigias, comerciais, travel designers, planeamento e 

logística, fotógrafos, social media managers, e-commerce managers, mecânicos.









Criar valor e prosperidade aos Açores e aos

açorianos, através de uma contribuição

decisiva para a qualificação, valorização e 

diferenciação do turismo açoriano, pela 

ligação à ciência, educação, cultura e 

partilha, tentando impactar as memórias de 

quem nos visita, sempre em total respeito

pela nossa terra e pelas nossas gentes.

Sobre o Propósito



PLANETA PESSOAS VIDA SELVAGEM
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High-end Adventure Tourism

OPERAÇÃO DIÁRIA
Adventure tourism



Turismo 
Sustentável

Turismo 
Regenerativo

Turismo 
Transformacional

O futuro e a evolução do turismo…



Networking e Associativismo



Somos parceiros

Recentemente colaboramos numa visita de 

acompanhamento do projeto

Guias com formação do parque natural



Trabalho cooperativo em prol da sustentabilidade
Membros fundadores





100% Responsible os programas deverão preencher 7 dos 11 requisitos definidos:

 Aderirem ao Selo Clean&Safe

 Sem plástico de uso único

 Usar produtos locais 

 Usar materiais recicláveis

 Usar veículos amigos do ambiente 

 Desenvolver Ações de Responsabilidade Social

 Desenvolver Ações de Compensação Emissões Carbono

 Disponibilizar Informação sobre acessibilidade

 Disponibilizar Informação sobre património e parceiros locais

 Disponibilizar informação sobre Código Conduta do turista

 Disponibilizar informação sobre práticas sustentáveis da empresa e parceiros



 Aderirem ao Selo Clean&Safe



 Sem plástico de uso único

 Usar produtos locais 

 Usar materiais recicláveis

Sacos reutilizáveis

Compra e gravação de talheres reutilizáveis



 Desenvolver Ações de Responsabilidade Social



 Disponibilizar Informação sobre património e parceiros locais

 Disponibilizar informação sobre práticas sustentáveis da empresa e parceiros



 Disponibilizar Informação sobre acessibilidade



 Disponibilizar informação sobre Código Conduta do turista



Açores: Secretos, 
Autênticos e 
Inspiradores


